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Tilgangstyper 

Organisasjon - innlogget som Enheter i hierarkiet Filtreringsmuligheter

Lærebedrift
Nasjonalt, fylkeskommunen, 
opplæringskontor og 
lærebedriften

Periode, fylke, 
opplæringskontor/bedrift, 
utdanningsprogram, 
opplæringsordning og 
avdelingstype

Opplæringskontor
Nasjonalt, fylkeskommunen, 
opplæringskontoret og 
lærebedriftene

Periode, fylke, 
opplæringskontor/bedrift, 
utdanningsprogram, 
opplæringsordning og 
avdelingstype

Fylkeskommune
Nasjonalt, fylkeskommunen, 
opplæringskontoret og 
lærebedriftene

Periode, 
opplæringskontor/bedrift, 
utdanningsprogram, 
opplæringsordning og 
avdelingstype
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Oversikt og hovedelementer (inkluderer startside, hovedelementer, venstremeny-
omtalene)



Startside – rapport  

Dette er den første siden 
du kommer til når du 
logger inn i 
rapportportalen. 

Her får du en oversikt over 
svarprosenten for 
undersøkelsene som er 
gjennomført i valgt 
periode.



Forklaring av hovedelementene i skjermbildet



Venstremenyene

I venstremenyen finner du rapporter med 
resultater fra de ulike undersøkelsene samt 
«Mine rapporter» hvor du kan bygge dine egne 
rapporter.

Alle menyene med «mappeikon» 
inneholder en undermeny. Dersom du 
klikker på mappeikonet vil undermenyen 
vises. 



Skjul/vis venstremenyen

Ønsker du å skjule venstremenyen for å få bedre 
plass til resultatene kan du klikke på knappenål-
ikonet øverst til høyre i venstremenyen. 

For å gjøre venstremenyen synlig igjen klikker du 
på «Undersøkelser / Svarprosent» og deretter 
klikker du på knappenålen.
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Utvalg – enkel og avansert utvalgsmeny



Enkel utvalgsmeny – filtrering

I enkelutvalgsmeny kan man filtrere på periode, fylke, opplæringskontor/-bedrift, opplæringsordning og 
avdelingstype.

I skjermbildet over ser du hvordan man kan filtrere på utdanningsprogram.

Oppdater-knappen blir synlig når man har valgt et filter.



Oppdatere resultatene i nytt utvalg

Når du endrer eller legger til en ny utvalgsrad blir knappen «Oppdater» synlig. 

Det er ikke nødvendig å oppdatere utvalget for hver endring du gjør i utvalgsmenyen. Det mest effektive er 
å oppdatere utvalget etter at du har gjort den siste endringen i utvalgsmenyen.

Legger du til mange utvalgsrader må du scrolle ned på skjermen for å finne Oppdater-knappen. Knappen 
ligger rett over resultatene.



Legge til, slette og nullstille utvalgsrader

Du kan legge til en ny utvalgsrad ved å klikke på «Legg til 
ny rad».  En ny rad legger seg under den siste 
utvalgsraden i utvalget. Den nye utvalgsraden blir 
markert gult en kort periode rett etter at den nye raden er 
lagt til. 

For å slette en utvalgsrad klikker du på 
søppelkasse-ikonet helt til venstre på 
utvalgsraden. Det er ikke mulig å angre etter at 
du har slettet utvalgsraden. 

For å gå tilbake til det opprinnelige utvalget 
som ble vist ved innlogging kan du nullstille 
utvalg ved å klikke på knappen «Nullstill 
utvalg». 



Funksjonen «Flere verktøy»

Knappen flere «Flere verktøy» gir deg 
tilgang til funksjonene «Lagre utvalg», 
«Mine utvalg» og «Kopier utvalgsrad». 



Funksjonen «Legg til flere utvalg»

Klikk på «Legg til flere utvalg» om du skal lage et utvalg med mange utvalgsrader. Siden som 
åpner seg vil også gi deg tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelig i enkel utvalgsmeny.



Avansert utvalgsmeny
Hva som vises på siden avhenger 
av type organisasjon du er 
innlogget som.

År – gjennomføringene din enhet 
har registrert resultater på.

Fylke – Fylke(r) din bruker er 
tilknyttet

OPPL/BEDR – Filter på 
opplæringskontor og 
lærebedrifter

Utdanningsprogram– Filter på 
utdanningsprogram

Opplæringsordning – Filter på 
lærling og lærekandidat

Avdelingstype – Filter på 
Frittstående eller 
Opplæringskontor



Funksjonen «Lagre utvalg»
Det er smart å lage utvalgsgrupper hvis det 
er utvalg du bruker ofte når du jobber med 
resultatene i rapportportalen. 
Utvalgsgruppene du lagrer er personlige og 
kun tilgjengelige for deg.

Klikk på knappen «Lagre utvalg» for å 
opprette en utvalgsgruppe.

Gi utvalgsgruppen et navn før du klikker på 
knappen «Lagre utvalgsgruppe» nederst til 
høyre.



Funksjonen «Mine utvalg»

Klikk på «Mine utvalg» for hente opp utvalg  
du tidligere har lagret.

Under «Mine utvalg» til venstre i 
skjermbildet finner du lagrede utvalg. Klikk 
på ønsket utvalg. For å hente opp utvalget 
klikker du på den blå knappen «Åpne 
utvalgsgruppe».

Ønsker du å endre navn på en 
utvalgsgruppe klikker du på endrings-ikonet 
til høyre for utvalgsnavnet.

Klikk på «Slett gruppe» for å slette en lagret 
utvalgsgruppe.
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Resultater – forskjellige muligheter for å vise resultater



Resultatvisning – ulike muligheter 

Tallene kan presenteres 
som tabell eller graf. Du kan 
også velge om du vil se antall 
som har svart, prosent, snitt 
og standardavvik.

Klikk på knappene for å slå 
av/på visningsalternativene.
Det er mulig å kombinere flere 
visningsalternativer.

Se eksempel for tabell 
og prosent.



Resultatvisning – tabell og graf

I dette eksempelet vises resultatene for påstanden «YFF ga meg viktig kjennskap til arbeidslivet» 
med prosentfordeling både i tabell og graf.



Resultatvisning - "Last ned"
Det er mulig å laste ned resultatene som 
er vist på skjermen i Word, PDF, Excel, 
PPT og HTML.

Denne siden gjelder kun rapporten du 
allerede jobber med
Denne og underliggende sider gjelder 
rapporten du jobber med samt 
eventuelle rapporter som ligger under 
denne siden i venstremenyen
Alle sider gjelder alle tilgjengelige 
rapporter i venstremenyen med unntak 
av «Mine rapporter»
En for hvert utvalg - Når denne er 
markert vil det bli generert en fil for hver 
utvalgsrad
Inkluder kommentarer - Når du velger 
denne vil det komme frem en 
kommentar på spørsmål som er 
invertert (altså hvor rekkefølgen på 
svaralternativene er snudd) og 
alternativer som ikke er med i 
beregningsgrunnlag for snittverdier



Eksempel 1 - visning av resultater

Eksempelet viser resultat på et 
spørsmål på nasjonalt nivå ved å 
velge «Graf» og «Prosent»



Eksempel 2 – Visning av resultater

Eksempelet viser resultat på et 
spørsmål på nasjonalt nivå ved å 
velge «Tabell», «Prosent» og 
«Snitt»
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Prikkeregler



Prikkeregler

For å hindre at noen blir indirekte identifisert har vi utarbeidet følgende regler for å skjerme visse 
opplysninger. Disse kaller vi prikkeregler.

Klikk på toppmenyen «Prikkeregler» for å lese mer om prikkereglene.



Prikkeregel 1

En trekant med et 
utropstegn vises helt til 
høyre i utvalgsraden.

Når det færre en 5 
besvarelser i utvalget 
vises heller ikke  
spørsmålene rapporten.

Prikkeregel 1: Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 respondentsvar, skal skjermes (prikkes). Dette gjelder 
både ved visning av frekvens, prosent og gjennomsnitt.



Prikkeregel 2

I dette skjermbildet er to 
av svaralternativene blitt 
prikket.

Du vet da at det finnes 1 
eller 2 svar bak en av 
svaralternativene. 
Alternativet med nest 
færrest svar blir også  
prikket.

Prikkeregel 2: Der hvor svarfordelingen er vist (frekvens og prosent), skal svaralternativene skjermes hvis det kun er ett 
eller to svar. Er det bare ett svaralternativ som prikkes ut fra denne regelen, skal også svaralternativet med den nest 
laveste svarverdien prikkes (selv om det er 3 eller flere som har valgt dette svaralternativet).
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Nytt i 2020 – Visning av resultater



Kommune- og regionreformen får konsekvenser for 
visning av resultater for eiernivå

Opplæringskontorene vil kunne se sine resultater uavhengig av endret regionstruktur, men visningen 
i rapportportalen blir endret for sammenslåtte fylkeskommuner.

Undersøkelser fra og med våren 2020 samles inn og vises på ny kommune- og regionstruktur.

Tidligere årganger av undersøkelsene ligger på fylkesstrukturen de ble samlet inn på. Som eksempel 
vil ikke Viken fylkeskommune ha data for Lærlingundersøkelsen 2019. Data for dette året blir 
liggende på henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.



Visninger av resultater bakover i tid i nye/sammenslåtte 
fylkeskommuner

I nye, sammenslåtte fylkeskommuner trenger påloggede brukere UBAS-tilgang til både den nye 
fylkeskommunen og gamle fylkeskommuner som inngår i den nye fylkeskommunen.

På eiernivå er det ikke mulig å se resultater fra flere gamle, nedlagte enheter samtidig. Brukere må 
veksle mellom ulike enheter via «rullegardin».


